
Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny – 1. 
jednání Řídící skupiny 

24.6.2014 

 

Agenda: Představení struktury a koordinace zpracování SCLLD zpracovateli, diskuze o struktuře 

dokumentu a poptávce dat nezbytných pro zpracování SCLLD 

 

Poptávka dat: 

- strategie obcí 

- výkresy ÚPD  - půjde nejspíše obstarat prostř. MěÚ Tišnov 

- u identifikace významných zaměstnavatelů se primárně obrátíme na živnostenský odbor MěÚ 

Tišnov 

- přehled závad / potřeb v oblasti TI  

- Přehled zařízení a sdružení v oblasti kultury a volnočasových aktivit za jednotlivé obce 

 

Koordinace 

- 1.7 proběhne první (nulté) jednání PS, zaměřené na problémy a potřeby v území 

- jednání, resp. brainstorming PS  je potřeba metodicky vést – definovat požadovanou strukturu a 

hloubku ...., specifikovat poslání, složení a úkoly jednotlivých PS 

- seznámit s výhodami a příležitostmi CLLD 

- financování animace 

 

 

 



Zápis z jednání Programového Výboru 
Datum: 24. 6. 2014 

Místo konání: ZŠ Tišnov, nám. 28. října 

Přítomni: Pavel Vranka, Břetislav Svozil, Tomáš Komprs, Barbora Kulhánková 

Hosté: Dr. Miškovský, pan Novotný, Miriam Jedličková 

Program jednání: 

1. Představení metodiky, postupu práce a výstupů strategií CLLD  
2. Návrh konkrétní struktury výstupů, postupu práce a projednání Strategie CLLD MAS Brána 

Vysočiny 
3. Diskuse a případná úprava záměru 

 

• Jednání Programového výboru spadá do pracovního programu projektu Podpora vzniku strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Brána Vysočiny (reg. č. 
CZ.1.08/3.2.00/14.00232). Přítomní hosté (zástupci firmy SPF Group) představily přítomným 
metodiku k tvorbě výstupů strategií CLLD a dále byl na tomto jednání PgV byl stanoven postup 
tvorby strategie následujícím způsobem: 

o Analytická část – konec července 
o Strategická část – konec srpna 
o Implementační část – září až listopad 

• Organizační zajištění diskusního fóra, které se (dle plánovaného harmonogramu prací na projektu) 
uskuteční dne 1. července 2014. Diskusního fóra se zúčastní zástupci firmy SPF Group. Diskuzní 
fórum organizačně zajistí (rozeslání pozvánek, zajištění místnosti, občerstvení) B. Kulhánková, 
M. Jedličková 

• Diskuse nad programem a obsahem chystaného diskusního fóra, přítomní probrali jednotlivé body 
navrhovaného programu a shodli se, že fórum bude dle tohoto programu probíhat. 
 
 
Zapsala: B. Kulhánková 
 
Ověřil:  
 


